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DISTRIKTSGUVERNÖRENS HUSTRUS HÄLSNING   hösten 2017 

LIONSKLUBBARNAS PARTNERVERKSAMHET under perioden 2017-2018 

Temana är 

- We serve – Me palvelemme – Vi tjänar 

- Tue nuorta itsenäisyyteen – Stöd unga till sjävständighet 

- Distriktsguvernörens tema: Turvaa tulevaisuus- ole aktiivinen leijona – Trygga framtiden- var en aktiv lion 

I Lionsverksamheten har vi firat 100-årsjubileum, jubileumsperioden fortgår till juni månad 2018. 

Ett gott verksamhetsår till er alla partners! Ni är kraftiga aktörer, aktiviteterna och ert bistånd är betydande för 
många individer, familjer och samfund. Ni utför verkligen ett värdefullt frivilligt servicearbete. Social- och 
hälsovårdsservicen håller på att ändras, detta s.k. tredje sektorns arbete behövs nu och i framtiden. Alla era 
aktiviteter bringar välstånd och hopp för att orka i vardagen. De unga behöver oss alla för att behärska 
vardagslivet och för att förebygga utslagning. Ni hittar mycket fakta på Lionsförbundets och distriktets sidor. 

Den internationella presidentens nya teman var diabetes och cancer hos barn och ungdomar. Klubbarna funderar 
på egna sätt att delta i verksamheten för dessa teman. Det lönar sig att samarbeta med Diabetesförbundet och de 
lokala diabetesföreningarna. 

Från Aarne Ritari stiftelsens adresser kommer violfiguren att avlägsnas. Det kommer att anordnas en tävling om 
det. Nu bör alla planera ett nytt gratulationsblad i AR-adressen! Kreativitet finns! 

Fredsaffischtävlingen pågår igen i vårt distrikt.  

Godhetens Dag 8.10.2017på Sibeliustalo i Lahtis. 

Partnerverksamheten är mycket betydande. Aktiviteterna kan införas i MyLCI registret som en klubbverksamhet. 

Skapa nätverk och alla nya medlemmar är välkomna. Det är viktigt att ta med maken och göra honom förtrogen 
med verksamheten. 

Jag tillönskar er en verksamhetsrik period och en trevlig höst! 

”Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott” 

Tag kontakt!   Hälsningar 

Liisa Passinen 

Distriktsguvernörens hustru  

040 5244836 

liisa.passinen@sedu.fi 
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